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1956. OKTÓBER 23.
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2017. október 23-án, hétfőn 17.00 órára
 a Balatonakali Művelődési Házba az ’56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 

ünnepi megemlékezésre.
A műsorban részletek hangzanak el Szilágyi Ferenc  Világ csodája c. kötetéből és Illyés Gyula 

Atlantisz sorsára jutottunk c. 56-os naplójából. 
A művek dr. Józsa Tivadar Balatonakali tiszteleti polgára és Sótonyi Sándor tolmácsolásában 

szólalnak meg.

„Magyarország történelmében, ahogy bármely más nép történelmében is, 
vannak hősök és vannak hóhérok.

A nemzet, de az egész emberi faj sorsa is attól függ teljes egészében,
hogy a jövőben e kettő közül melyik lesz hatalmon.”

(Wass Albert) 

2017. október 28.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TEREM AZ AKALI MANDULA
A Nemzeti Agrárkutatási és Inno-

vációs Központ Gyümölcstermesztési 
Kutatóintézete Érdi-Elvirai Kísérleti 
Állomásán október 12-én, a Mandula 
és mogyoró szakmai napon Dr. Erdős 
Zoltán volt intézetigazgató az első aka-
li önkormányzati mandulatermésből 
kapott kóstolót.

A tanácskozáson Dr. Feldman Zsolt 
(FM) helyettes államtitkár már beve-
zetőjében hivatkozott az akali mandu-
lásra, arra hogy a Balatonakali Község 
Önkormányzata által telepített man-
dulás milyen ösztönző hatással volt a 
környéken a mandulatelepítésre.

Több előadó hivatkozott a helyi 
kezdeményezésünkre, településünkön 
készült képekkel tarkították előadásu-
kat.

Reményüket fejezték ki, a közösen 
kialakított projekt folytatódik, mely-
nek eredményeként új akali mandula-
fajtát hoznak létre. 

HIRDETMÉNY
Önkormányzatunk ez évben is csatla-

kozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 
évi fordulójához.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2017. november 7. 

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa 
rendszerben pályázói regisztráció szük-
séges. A regisztrációt követően tölthe-
tik fel pályázati adataikat a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa 

rendszerben. (Elérése: https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx). 

A személyes és pályázati adatok fel-
töltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együttesen érvényes. A pályázati kiírás-
ban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül. Amennyiben van mód hiánypót-
lásra, a pályázati kiíráson azt is fel kell 
tüntetni. A benyújtott pályázatok befo-
gadását az önkormányzatnak az EPER-
Bursa rendszerben igazolnia szükséges. 
A nem befogadott pályázatok a bírálatban 
nem vesznek részt. 

b) A Bursa Hungarica Ösztöndíjban 
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 
18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) 
rendelkezők részesülhetnek. 

c) Az ösztöndíj időtartama: 
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz 

két egymást követő tanulmányi félév (a 
2017/2018. tanév második féléve és a 
2018/2019 tanév első féléve); 

„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz 
hat egymást követő tanulmányi félév (a 
2018/2019 tanév, a 2019/2020. tanév és a 
2020/2021. tanév). 

d) A pályázók köre: 
Az „A” típusú pályázatra azok az 

önkormányzat illetékességi területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes ide-
jű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező mesterképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

„B” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű (a 2016/2017. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú diplomá-
val nem rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe felvételt még nem nyert, érettsé-
gizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 

2018/2019. tanévtől kezdődően felsőok-
tatási intézményben teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzett-
séget eredményező alapképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben vagy felsőokta-
tási szakképzésben kívánnak részt venni. 

„B” típusú pályázatra jelentkezők közül 
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik 2018-ban először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe és tanulmánya-
ikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen 
megkezdik. 

Nem részesülhet támogatásban az a 
pályázó, aki: 

– középiskolai akkreditált iskolarend-
szerű felsőfokú szakképzésben vesz részt, 

– a Magyar Honvédség és a fegyveres 
szervek hivatásos és szerződéses állomá-
nyú hallgatója, 

– doktori (PhD) képzésben vesz részt, 
– külföldi intézménnyel áll hallgatói 

jogviszonyban. 
e) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 

szociális rászorultság alapján, a pályá-
zó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik. 

f) A pályázók a következő személyi és 
egyéb adataikat kötelesek a pályázatban 
megadni: 

„A” típusú pályázat: név, anyja szüle-
tési (leánykori) neve; születési helye és 
ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazol-
hatóan); adóazonosító jel, felsőoktatási 
intézmény, kar, szak/szakpár megneve-
zése, telefonszám, e-mail cím. A pályá-
zó az intézmény, kar és szak/szakpár 
teljes nevét a felsőoktatási intézménynél 
nyilvántartott hivatalos formában köteles 
megadni. 

„B” típusú pályázat: név; anyja szüle-
tési (leánykori) neve; születési helye és 
ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazol-
hatóan); adóazonosító jel; telefonszám, 
e-mail cím. 

g) A pályázó szociális rászorultsága 
igazolására köteles megadni a vele egy 
háztartásban élők (a pályázó lakóhelye 
szerinti lakásban életvitelszerűen együtt 
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező személyek) 
egy főre jutó havi nettó jövedelmének 
forint összegét. 

i) Adatvédelem: 
A pályázó pályázata benyújtásával 
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büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy 
az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a 
pályázati űrlapon és mellékleteiben az 
általa feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a pályázati űrlapon és mel-
lékleteiben nem a valóságnak megfelelő 
adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, 
a megítélt támogatás visszavonható. 

A pályázó pályázata benyújtásával 
1. Hozzájárul ahhoz, hogy a pályáza-

ti űrlapon rögzített személyes adatait a 
pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei 
önkormányzat és a Támogatáskezelő 
részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatásra való jogo-
sultság ellenőrzése céljából – átadja, ille-
tőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga 
kezelje, 

2. hozzájárul ahhoz, hogy a 
Támogatáskezelő személyes adatait az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támo-
gatás jogosultság ellenőrzése céljából az 
ösztöndíj időtartama alatt kezelje, 

3. hozzájárul ahhoz, hogy a felsőokta-
tási intézmény hallgatói jogviszonyáról a 
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató 
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson, 

4. hozzájárul továbbá a pályázáskor 
rendelkezésre bocsátott személyes adatai-
nak az azonosítás célja érdekében szüksé-
ges mértékben történő kezeléséhez és az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint 
a támogatásra való jogosultság ellenőrzé-
se céljából történő továbbításához. 

Balatonakali, 2016. október 01.
Németh Tünde jegyző megbízásából

Dr. Szabó Sándor s.k. 
kirendeltség vezető

TÁjÉKOZTATó A cÉgKApU 
REgIsZTRÁcIóRóL

Az elektronikus ügyintézés és a bizal-
mi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. 
január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó 
szervezetek számára az állammal való 
elektronikus kapcsolattartást, melynek 
teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szer-
vezetek számára Cégkapu szolgáltatást 
biztosít. 

Gazdálkodó szervezet a polgári per-
rendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
szerinti gazdasági társaságon felül az 
egyesület, az egyesülés, a társulás, a tár-

sulat a szövetkezet is. A Cégkapu meg-
könnyíti a szervezetek és az elektronikus 
ügyintézést biztosító szervek közötti kap-
csolatfelvételt, hiszen minden kézbesítés-
re szánt küldemény a gazdálkodó szer-
vezet által igényelt, biztonságos, hiteles 
tárhelyre érkezik.

A Cégkapu lehetővé teszi, hogy a szer-
vezet minden érdekeltje egy helyen férjen 
hozzá a szervezet hivatalos levelezéséhez, 
ezen belül azonban a szervezetnek lehe-
tősége van arra, hogy az egy „postaládá-
ba” érkező küldeményeket jogosultság-
hoz kösse, és adott küldemény kizárólag 
a megfelelő jogosultsággal rendelkező 
munkatársak által váljon elérhetővé.

A 2017. január 1-jén már létező gaz-
dálkodó szervezeteknek 2017. augusztus 
30-ig kell bejelenteniük hivatalos elérhe-
tőségüket a szervezetet nyilvántartó közhi-
teles nyilvántartásba vagy a Rendelkezési 
Nyilvántartásba (RNY), melynek előfel-
tétele a Cégkapu szolgáltatásra történő 
regisztráció.

A gazdálkodó szervezeteknek a ceg-
kapu.gov.hu oldalon van lehetőségük a 
Cégkapu-szolgáltatás használatához szük-
séges regisztráció elvégzésére, illetve 
kezdeményezésére.

2017. december 31-ig hátrányos jog-
következmények nélkül teljesíthető a 
regisztrációs kötelezettség. Ez átmeneti 
felkészülési időszak, amit a 2017. augusz-
tus 30-ai határidőn túl a törvény biztosít. 

A regisztrációval igényelt tárhely szol-
gáltatás 2017. december 1-jén indul.

Figyelem! Az egyéni vállalkozók 
továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással 
jogosultak az elektronikus kapcsolattar-
tásra, ebből adódóan a regisztrációs köte-
lezettség ezt a kört nem érinti.

pÁLYÁZATI HÍREK
Rendkívül mozgalmas időszak sűrű-

jében vagyunk, egyre-másra írják ki a 
támogatási lehetőségeket, egyre-másra 
készítjük el kérelmeinket, közben a már 
megkapott értesítésekkel járó feladato-
kat intézzük, néha azt sem tudva, hol is 
állunk…

Tulajdonképpen ezt nem panasznak 
szánjuk, sőt! Nagy örömünkre szolgál a 
sok, újabb és újabb lehetőség, támogatás.

A már korábban jelzett sikeres pályá-
zat, a csapadékelvezetés a településen 
projektünk jelenleg közbeszerzés alatt 
áll, az előkészítő munkálatokkal, terve-

zői és engedélyezési feladatokkal, ezek 
költségeivel. Már elkészítettük az ún. első 
mérföldkőhöz szükséges háttéranyagot, 
benyújtottuk, és a hiánypótlása is meg-
történt. Amint lezajlik a közbeszerzés, 
szerződést követően megkezdődnek a 
munkálatok.

Lezárulnak hamarosan a sportöltö-
zős és strandi fejlesztéses pályázatok is, 
a hivatalos sportöltöző átadásra majd a 
használatbavételi engedély megszerzése 
után kerül sor, Kontrát Károly államtit-
kár közreműködésével. Az időpontról a 
későbbiek során tájékoztatjuk lakóinkat.

A Magtáras felújítással az előkészü-
leteknél tartunk, itt a közbeszerzés kiírá-
sának összeállítása, kiviteli tervek elké-
szítése zajlik. Jövő év februárjáig az első 
mérföldkővel el kell készülni, azaz már 
legalább a bontási, tető munkálatok folya-
matban lesznek.

A nyár folyamán több pályázati anyag 
előkészítési munkálatait is elláttuk, az 
óvoda felújítására adtuk be igényünket, 
valamint egy kilátós projekt is tervben 
van. Ezek még az elején járnak, jelenleg 
csak hiánypótlási munkálatok lehetnek 
esedékesek, és türelem legalább a követ-
kező nyárig…

A napokban kerül aláírásra egy közös 
projekt támogatási szerződése, mely a 
humánszolgáltatásokat fejleszti több tele-
pülésen. Tihany önkormányzata a gesz-
tor, ide társul Balatonakali, de Csopak, 
Aszófő, Balatonudvari, Örvényes is. Ez 
a fejlesztés többek között az orvosi ren-
delő szigetelését is megvalósítja, esz-
közbeszerzéseket is takar (köznevelés, 
egészségügy, közművelődés), valamint 
programok, szakkörök, tanfolyamok meg-
valósítását jelenti. 

Decemberi újságunkban ezekről bőveb-
ben is tudósítunk, hiszen 2018. január 
elsejétől indul a 30 milliós, két éves idő-
tartamú projekt.

A strand fejlesztése után a sétányt, a 
„Halösvényes” részt, tervezzük felújíta-
ni, erre vonatkozó kérelmünket október 
elején juttattuk el a Balaton Fejlesztési 
Tanácshoz.

Reméljük, hogy ezek az eredmények 
településünk életét is könnyítik, hasznát 
mindannyian élvezhetjük, kis pályázat-
író teamünk, ha kell munkaidőn túl, akár 
hétvégén is, mindent elkövet ennek érde-
kében.

Ihász Csilla
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A Balatonakali Községi Strand a 
2017-es szezonban június 16–szeptem-
ber 3-ig tartott nyitva. A megszokott 
módon a fürdőterületet kijelölő bóják, 
és a bejárók még a vízben maradtak 
a hónap végéig, hogy jó idő esetén a 
fürdőzők a partszakaszt használhassák. 
Ezzel párhuzamosan a horgászok előtt is 
megnyitottuk a strandot.

Az időjárás ebben a szezonban jól 
alakult, a kezdeti változékony napo-
kat szerencsére tartósan meleg időszak 
követte, s ez kedvezően hatott a bevéte-
lek alakulására is.

A bevételek növelését nagyban elő-
segítette az a tény is, hogy ötcsilla-
gos minősítést értünk el a Kék Hullám 
Zászló 2017. évi megmérettetésén. Ezt 
csak 10 strand kapta meg 2017. évben, a 
Balatonakali strand 102 pontot szerzett.

Áttekintve az értékelőlapot, a moz-
gáskorlátozott családi öltöző, és a kabi-
nok hiánya, valamint a szelektív sze-
métgyűjtés lehetősége kapott kevesebb 
pontot, ezek kijavításán már dolgozunk. 
Visszatekintve az elmúlt évek jegybevé-
teleire, láthatjuk, hogy 2015-ben 54.710 
fő vett jegyet, 2016-ban 46.931 vásárol-
tak belépőt, 2017-ben pedig 49.107 db 
jegyet adtunk el a strand két pénztárá-
ban.

A 2017-es nyári szezonra több új 
belépő típust is bevezettünk, ezekből a 
legsikeresebbnek a családi belépő bizo-
nyult, a vendégek kihasználták még az 
IFA kedvezményes belépőjegyeket is.

Családi belépő: 
2179 db = 3.992.200 Ft

IFA kedvezményes belépők: 
1377 db = 871.700 Ft

A vendégek igénybe vették egyéb 
szolgáltatásainkat is:

Csúszda jegy eladás: 
6452 db = 2.548.200 Ft

Vízi bicikli kölcsönzés: 
979 db = 1.671.000 Ft

Napozóágy bérlés: 
2276 db = 1.138.000 Ft

A szezon végére érkeztek meg a pályá-
zatos vízi eszközök (1-es, 2-es kajakok, 
kenu), ebben a rövid időszakban is igen 
keresettek voltak. A bővített darabszám-
mal kínált napozóágyak szintén nagyon 
népszerűek voltak, a következő szezonra 
biztos személyi háttérrel az összes nap-
ágyat hozzáférhetővé kell tenni. A pályá-
zatban megnyert napernyők is kelendőek 
voltak, sajnos a szeles időjárás, és az 

apróbb konstrukciós hibák nem tették 
lehetővé a folyamatos üzemeltetést, de 
az importőrrel megegyezve a hibás dara-
bokat a következő hetekben újra cserél-
jük.

Szeptember elején a nyertes pályá-
zunk további kivitelezési munkálatai 
is megkezdődtek, a bontási szakaszok 
rendben megtörténtek, jelenleg az építés 
az időjárás függvényében folyik.

A nyár elején kialakított árnyékolás a 
homokozó fölé nagyon nagy sikert ara-
tott, nagyon hasznosnak bizonyult.

Remélem a megvalósuló sportpálya 
locsolás is ilyen hasznos lesz, megköny-
nyítve nemcsak a pályák használatát, 
hanem mind a Gyümölcsöző, mind a 
Játszóház üzemeltetését.

Az említett két szolgáltatásnál felme-
rült a burkolt kiszolgáló terület növelé-
sének szükségessége, valamint az árnyé-
kolás kérdése.

A sok pozitív visszajelzés mellett 
azért visszatérő probléma a meder álla-
pota, ennek kotrását, homokolásának 
lehetőségét szem előtt kell tartani, a 
hosszú távú színvonalas működéshez ez 
elengedhetetlen.

Minden munkatársamnak ezúton is 
köszönöm a lelkiismeretes munkavégzé-
sét, mindenkit szeretettel várok vissza a 
következő évben is!

Ezúton köszönöm meg a faluüzemel-
tetésben dolgozó munkatársak segítségét 
is, akik minden szükséges helyzetben 
kisegítettek bennünket Mészáros Géza 
irányításával!

Kovács Ágnes strandgondnok
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Az akali programok idén is nagy 
sikert arattak a résztvevők között, sze-
rintem kimondhatom, hogy mindenki 
elégedetten és kellőképpen kimerülten 
távozott az általunk rendezett progra-
mokról. 

Sajnos az idei évben észrevehető volt 
egy kis visszaesés, ami az időjárás-
nak köszönhető, olykor lehűlés, olykor 
harmadfokú meleg riasztás, amely nem 
kedvezett a parton sportolóknak.

Azt is észrevettem, hogy 2017-ben 
kevesebb nyaralós volt lent a strandon/
parton, akik mindig szoktak játszani és 
az előző évek fix masszív bázisát jelen-
tették. Itt Balatonakaliban a röplabda 
a húzó ágazat, de a focinál is számos 
csapat megfordul.

A sport tevékenységeket összességé-
ben tekintve a nemek aránya egyenlő, ez 

néha csak a röplabdánál nem igaz, itt a 
női nem képviselteti nagyobb számban 
magát, míg a focinál a fiúk teszik ki a 
többséget. Életkori arányban az ifjúság 
és a huszonévesek, harmincasok vannak 
többségben, ezzel egy fiatal mindig visz-
szajáró közösséget alkotva. Az idősebb 
korosztályt is többen képviselik, főleg a 
röplabdánál érzékelhető, néha papa-uno-
ka veri az apa-fiú párost. Megmelengeti 
a sportos szervezők szívét, hogy ennyi 
korosztály van egyszerre a pályán!

A molinóknak, faliújságoknak és a 4 
éve szokásos időpontoknak köszönhető-
en sokszor nem kell bemondani a prog-
ramot, mivel így is sok csapat van, főleg 
a röplabdánál, itt néha lámpa fényénél 
csattannak az utolsó szervák az érme-
kért. A hangosbemondó is sokat kedvez 
a programsorozatnak, mivel kezdés előtt 

félóránként vagy óránként meg történik 
az informálás (egész heti rendszeres-
séggel). Külföldi szavakat felénk ritkán 
lehet hallani, a helyi honlapon kielégítő 
információ található, sokan facebookon 
is érdeklődnek, ha kétes az időjárás és 
bizonytalanok a kezdést illetően. Nálunk 
különlegesen jó a hangulat a programok 
alatt, idén szerencsére senki nem sérült 
meg.

A vízilabda, sajnos nem jutott be a 
népszerű sportok közé.

Nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy az 
idei Mozdulj Balaton itt Balatonakaliban 
elérte a kitűzött célt és mindenekit ala-
posan megmozgattunk ezeken a meleg 
nyári napokon, köszönjük a vezetésnek 
a labdákat és a sportszereket, jó hasznát 
vettük.

Takács Martin helyi szervező

Mozdulj Balaton!

A Balatonakali sportegyesület hírei
A bajnokság első két fordulóját 

későbbre kellett halasztani az ellenfelek 
(Révfülöp, NKSE, Tapolca ÖFC) kéré-
sére, de saját érdekünkben is. A balatoni 
szezonban dolgozók távolmaradása, a 
csapattagok nyaralása és az augusztus 
20-i ünnepségek keretében rendezett 
eseményeken való kötelező részvétel 
miatt veszélybe kerülhetett volna a mér-
kőzések lebonyolítása. A kétszeres „Fair 
play” díjas csapatunk nem engedhette 
meg, hogy elmaradjanak a mérkőzések, 
már a szurkolók miatt sem! 

A 2017. augusztus 6-án rendezett 
kupamérkőzésen, tartalékos csapatunk 
5:2-re kikapott az erőnlétben, a mérkőzés 
végén fölénk kerekedő Balatonederics 
csapatától.

A következő évben a csapatot fogja 
erősíteni Balassa Bálint (Szentantalfa), 

Molnár István Péter (Peremarton) és 
régi-új játékosunk Törő Bence is.

2017/18 Megyei III. osztály – 
Déli csoport – Őszi sorsolása:

11. forduló: Balatonakali SE–Diszel 
SE 2017. 10. 21. 14.30.

12. forduló: Káptalantóti LKE–
Balatonakali SE 2017. 10. 28. 14.00.

13. forduló: Balatonakali 
SE–Balatonederics SC 2017. 11. 04 
13.30.

14. forduló: szabadnap.
15. forduló: Zalahaláp–Balatonakali 

SE 2017. 11. 18. 13.30.
2. forduló: Tapolca ÖFC–

Balatonakali SE 2017. 11. 26. 10.00.
1. forduló: Balatonakali SE–Révfülöp 

NK SE 2018. 02. 17. 14.00.
2017.09.30-án megrendeztük a 

Bakonyi Attila Futball Emléktornát, 

melyen nagy örömünkre sokan vettek 
részt. 

Az esemény 11-kor, a temetőben kez-
dődött, ahol közösen megemlékeztünk 
Attiláról és azokról, akik az egyesület 
életében részt vettek, munkájukkal, játé-
kukkal segítettek a sport népszerűsítés-
ében. 

Az új focipályán sok régi játékos rész-
vételével, az akali fiatalok csapatával és 
az akali labdarúgócsapattal kiegészülve 
egy rendkívül jó hangulatú kispályás 
focitornát rendeztünk.

A finom ebéd után estig tartott a 
kötetlen beszélgetés. Jövőre szeretnénk 
ismét megtartani az emléktornát! Hajrá 
Akali! 

Tóth Gyula
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Az első őszi hónapok a vendéglátás-
sal teltek a Levendula Nyugdíjas Klub 
tagjainak. A Balatonakali Erdélyi Kör 
Egyesület tagjainak nagy többségét 
nyugdíjas tagjaink alkotják. 

Így természetes volt, hogy segítettek 
kövendi barátaink vendégül látásában, 
elszállásolásában, program szervezés-
ében.

 Ötleteikkel, hagyományok feleleve-
nítésével segítették a Kézfogás c. könyv 

megalkotását. Emléket állítva Kövend és 
Balatonakali kapcsolatának.

A szüreti felvonuláson is közösen 
vett részt a két szervezet. A kapott 3 
asztalt még pótolni kellett, annyi finom 
süteményt sütöttek, gyümölcsöt hoztak. 
Köszönet minden BEKE és Levendula-
nyugdíjasnak a sok-sok finomságért, 
amivel kedveskedtek a felvonuláson 
részt vevőknek.

 A kulináris élvezeteken kívül nyug-

díjasaink hetente kétszer megmozgat-
ják izmaikat a nyugdíjas tornán. Az 
Önkormányzattól elsőre kapott 9 új lab-
da kevésnek bizonyult, meg kellett dup-
láznia, olyan sikere van a tornának. Jó 
kis közösség kovácsolódott össze, ami 
köszönhető Bolla Erzsébet gyógytor-
násznak, aki fáradhatatlanul tartja keddi 
és pénteki napokon negyed 4-negyed 
5-ig a tornát.

Hegedűs Dezsőné

LEVENDULA HÍRcsOKOR

Október 1. az idősek világnapja, ezt 
nem felejthetjük el közösségünkben 
sem! Önkormányzatunk valamennyi 65 
év feletti lakosát meghívta szeptember 
29-re, egy péntek délutánra-estére, ahol 
ismét közösségi összefogással kedveske-
dett Balatonakali szépkorúinak. Az egy-
kori ovis, már elsős tanuló Réfi Ramón 
verse nyitotta az ünneplést, amit a hama-
rosan nyugdíjba vonuló Sokhegyi Ágota 
szociális-igazgatási ügyintéző szavai 
követtek, majd az óvoda kedveskedett 
műsorával a megjelenteknek. A legkiseb-
bek mellett a Balatonakaliért Támogatási 
Közalapítvány kiemelkedően sokat tett a 
rendezvény létrejötte érdekében, hiszen 
Az Akali együtt! c. pályázatában az 
Idősek Napja megrendezésére jelen-
tős anyagi támogatást realizált. Külön 
köszönet illeti meg a főzőasszonyokat, 
Hosszú Gyulánét és Antal Zsuzsannát, 
akik a vacsora elkészítéséért feleltek, 
amely idén először kétféle volt, Hosszú 
Gyula balatoni ponty felajánlásából rán-

tott ponty, valamint natúr csirkemell pet-
rezselymes burgonyával. Természetesen 
a sütemények és a tálalás során a helyi 
lányok és asszonyok is kivették részüket, 
külön köszönet az Óvoda konyhának 
Szegvári Tibornak a felajánlott piskóta-
tekercsekért, valamint a csokis croissan-
tokért a Fék Üzletháznak.

 Az est folyamán az újabb 90-es belé-
pőt, Herczeg Lajosnét, Marika nénit, 
külön köszöntötte Koncz Imre polgár-

mester, további jó egészséget, szép éve-
ket kívánva neki.

A nyár során és szeptember folyamán 
polgármester úr és kollégái otthonuk-
ban is köszönthettek 90-es hölgyeket, 
sőt ennél idősebbeket is. dr. Magyar 
Béláné, Erzsi néni, már 95 esztendős, és 
bár panaszkodik a nehézkes járásra, de 
nagyon frissen és jó szívvel emlékezik 
vissza Akalira, a horgászatra, a fiatalabb 
éveire. Jánka Gyuláné köszöntésére még 
a nyáron került sor, szintén otthonában 
kapta meg a település, önkormányzatunk 
szerény ajándékcsomagját. Somogyi 
Andorné új a kilencvenesek klubjában, 
de frissessége a régi... Szalad, bevásárol, 
süt-főz, a vendégeket frissen sült pogá-
csával és almás pitével várta... 

Kis köszöntő csapatunk keresi a 
kilencvenes titkot, és az Akaliban horgá-
szott és gyakran fogyasztott hal rendkí-
vül gyanús, talán, bizonyára csak – rész-
ben –, felelőssé tehető a hosszú életért. 
Kívánjuk lapunk hasábjain keresztül is 
szép korúinknak, boldog, hosszú nyug-
díjas éveket, jó egészséget!

I. Cs.

szépkorúak köszöntése Balatonakaliban
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Az áldozattá válás elkerülésnek érdek-
ében adott tanácsokat a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési ta-
nácsadója.

A balatonfüredi nyugdíjas klubban 
2017. október 2-án délelőtt tartott preven-
ciós előadást a helyi rendőrkapitányság 
munkatársa. Az Idősek Világnapjához 
kapcsolódó balatonfüredi rendezvényen 
az előadó számtalan gyakorlati, döntő-
en az idősebb korosztályt veszélyezte-
tő problémára hívta fel a megjelentek 

figyelmét, és az alábbi vagyonvédelmi 
és otthonbiztonsági tanácsokkal szol-
gált:

– Idegeneket ne engedjenek be a laká-
sukba, bármilyen indokkal is érkeznek!

– Lakásuk ajtaját, az udvari kaput tart-
sák zárva még akkor is, ha az udvaron 
vagy a kertben tartózkodnak!

– Mielőtt a lakásukat elhagyják, győ-
ződjenek meg arról, hogy az ablakokat, 
ajtókat bezárták-e!

– Téli tüzelőt csak megbízható forrás-
ból vásároljanak, számla ellenében!

– Bankkártyájuk PIN-kódját ne tegyék 
hozzáférhetővé másik személy számára!

– Ne beszéljenek idegeneknek arról, 
hogy egyedül élnek vagy egyedül tartóz-
kodnak lakásukban!

Gelencsér Péter körzeti megbízott 
hamarosan személyesen is felkeresi a 
nyugdíjasokat klubfoglalkozásaik egyi-
kén, tájékoztatta önkormányzatunkat.

A szépkorúak biztonságáért 

Dr. Magyar Béláné, Erzsi néni, már 95 esztendős
geringer 
Ferencné 
90 éves

Herczeg 
Lajosné 
90 éves
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szüreteltünk…
Október elején lezajlott a szüreti felvo-

nulás Balatonakaliban is, hiszen lassan a 
szüret végéhez értünk. Felsorolhatatlanul 
sokan vettek részt közösségünkből ezút-
tal is, az eseményeken akár vendég-
ként, akár kínálóként, felvonulóként, 
boros támogatóként, szereplőként. 
Mindenkinek köszönjük a kellemes őszi 
délutáni-esti élményt. http://www.bala-
tontipp.hu/balatoni_hirek/balatonakali-
az-iden-is-vegigmulattak-a-falut/

Közösségi szerepvállalásáért augusztus 20-án önkormányzatunk 
a helyi asszonykórust jutalmazta, akik ezúttal is helytálltak (egy traktoron).
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Október 28., szombat: Futóverseny és 
Tökös nap.

Dörgicsei és Balatonakali Fürtös és 
Fürtöcske a Bor-Nemissza Futam. A futam 
Rajtcél állomása a strand, gyülekező 10.00 
órától. 3 távból lehet választani: 5 km, 10 
km és félmaraton. Kiskörös gyermekfutam 
is nevezhető, a táv 500-700 m között ter-
vezve. 

A félmaraton, a 10 km és a gyermekfutam 
koedukált, az 5 km csak csajos.

További információ: http://www.bala-
tonakali.hu/Rendezvenynaptar/Kiemelt/
Futoverseny vagy az esemény Facebook 
oldalán (Dörgicsei Fürtös és Fürtöcske a 
Bor-Nemissza Futam Red Hot Run). 

ÚTLEZÁRÁs, 
FORgALOMKORLÁTOZÁs

 Felhívjuk kedves lakóink, vendégeink 
figyelmét, hogy október 28-án Balatonakali 
sportrendezvényeknek ad otthont. A ver-
senyek napján a parti sétányon, a strandon 
és a településen több helyen útlezárások, 
forgalomkorlátozások nehezítik a közleke-
dést; együttműködésüket, megértésüket és 
türelmüket kérjük!

A helyi polgárőrök segítsége mellett 
természetesen szívesen vesszük a további 
segítőket, hiszen sokan leszünk! Közösségi 
szolgálat keretében vagy önként és dalolva, 
csatlakozzatok, segítsetek.... Megköszönjük, 
megháláljuk... (jelentkezni akár a faceboo-
kon vagy az ismert önkormányzati / prog-
ramszervezős elérhetőségeken)

14.00-tól tökfaragás a strandon. A hagyo-
mányoktól kicsit eltérve idén a strandon 
rendezi a „Balatonakaliért” Támogatási 
Közalapítvány a Tökös napot, hogy a futók-
kal érkező gyerekek is lehetőséget kapja-
nak a tökfaragásra. Mindenkit szeretettel 
várunk!

Október 28., szombat: Pontyfogó hor- 
gásztalálkozó. Balatonakali és Vidéke 
Sporthorgász Egyesület. Kedves Hor-
gásztársak! Egyesületünk tagjai részére 
2017. október 28-án, szombaton horgász-
találkozót rendezünk. A találkozó helye: 
Balatonakali Strand.

Program: 16:00-16:30 regisztráció. 
16:30-16:45 technikai értekezlet, sorsolás.  
16:45-17:00 rajthelyek elfoglalása, felké-
szülés a horgászatra. 17:00-22:00 horgászat.  
22:00-től mérlegelés, eredményhirdetés.

Vacsora 20 óra körül a horgászhelyeken. 

Horgászni két bottal, botonként két horoggal 
lehet. A kifogott halat a mérlegelésig haltar-
tó hálóban élve kell tartani. Csak a méretes 
ponty számít bele az eredménybe. Az érvé-
nyes horgászrend szerint horgászunk, tehát 
a kifogott pontyot a fogási naplóba azonnal 
be kell írni. Csali és etetőanyag korlátozás 
nincs! A verseny három kategóriában kerül 
megrendezésre: utánpótlás, felnőtt, senior. 
Nevezési díj nincs. Díjazás: oklevél, serleg, 
érem. 

Tisztelt horgásztársak és horgász felesé-
gek! Szeretnénk megkérni benneteket, hogy 
lehetőségeitekhez mérten süteménnyel és 
pogácsával támogassátok a találkozót!

Halban gazdag versenyt és kellemes idő-
töltést kívánunk!

Balatonakali és Vidéke Sporthorgász   
Egyesület elnöksége

November 7., kedd: Véradás Balaton-
akaliban. Polgármesteri Hivatal nagyterme, 
15.00-18.00. A véradásra hozd magaddal a 
személyi igazolványodat, TAJ- és lakcím-
kártyádat! Adományozz egészséget. Aki vért 
ad, életet ad! Minden csepp számít!

k
MűvElŐDési házuNk 

pROgRAMjAI, sZAKKÖREI
Az ősz során a következő állandó foglal-

kozásokkal várjuk kedves vendégeinket:
Hétfő: 17,00-19,00 Nyugdíjas Klub (ok-

tóber vége, november elejétől).
Kedd: 15,15-16,15 Nyugdíjas torna. 

16,30-18,30 Ping-pong
Szerda: 18,00-19,00 csoportos fittness 

óra (október 25-től).
Csütörtök: 18,00-19,00 Jóga (október 

26-tól).
Péntek: 15,15-16,15 Nyugdíjas torna.

k
NOVEMBERBEN 

a karácsONyi MűsOr 
ElŐkészülEtEi

Kedves gyerekek és felnőttek! Idén is 
közös ünneplésre készülünk, ezért kérjük, 
hogy, aki közreműködésével, munkájával, 
részt vállal az ünneplésben, jelentkezzen a 
program@balatonakali.hu-n vagy a műve-
lődésszervezőnél, kollégáinál az ismert elér-
hetőségeken, vagy akár személyesen. A szín-
padi műsor tematikája idén is a zene köré 
épül, várjuk a „zenészek”, zeneiskolások 
és zenetanulók jelentkezését. Hagyományos 
betlehemezés és egyéb prózai szerepek vala-
mint közös kórus is lesz, mindenkit szere-

tettel várunk, csatlakozzanak a készülők 
csapatához.

November 18., szombat: Édes mézes.
November 18-án, szombaton, 15 órától 

a Könyvtár szervezésében a Polgármesteri 
Hivatalban megkezdődik a karácsonyi 
készülődés első fázisa... Mézeskalács készí-
tésre, sütésre és díszítésre várjuk az érdek-
lődőket! Az immár hagyományos progra-
mot a Balatonakali Községi Könyvtár, mint 
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 
szervezi idén is. Tartsanak velünk!

Horgászbál november 18., szombat. 
Egyesületünk szeretettel meghívja önt és 
kedves családját november 18-án, szombaton 
20 órakor kezdődő hagyományos horgász-
báljára. Helyszín: Balatonakali Művelődési 
Ház. A részvételi díj tartalmazza a fogadó-
italt és a svédasztalos vacsorát. Italról és 
süteményről mindenki maga gondoskodik. 
Zenél a Frisson zenekar. Éjfélkor tombola, 
tánc hajnalig… Jelentkezés, bővebb infor-
máció Sárközi Istvánnál. Tel.: 06-70/557-
15-35. (A részleteket a bál előtt megtalálják 
a hirdetőkön, a települési honlapon és face-
book oldalunkon.)

November 25., szombat: Adventi készü-
lődés. November utolsó szombatján, 15 órá-
tól önt és kedves családját is sok szeretettel 
várjuk a Balatonakali Művelődési Ház nagy-
termébe, ahol a Balatonakaliért Támogatási 
Közalapítvány szervezésében ismét megren-
dezésre kerül a közös Adventi készülődés.

December 6., szerda: Mikulás. Kedves 
Szülők! Balatonakaliban a Mikulás decem-
ber 6-án 16.30 órakor érkezik az óvoda elé. 
A vidéki ovisokat megajándékozza, majd 
felkeresi azokat a gyerekeket akik az ottho-
nukban szeretnének vele találkozni. Kérjük a 
kedves szülőket, hogy december 1-ig jelez-
zék, hogy igénylik-e azt, hogy a Mikulás 
az otthonukban keresse fel gyerekeiket, és 
azt is, hogy kb. milyen időpontban. Kérjük, 
mondják el azt is, hogy van-e olyan dolog 
(jellemzés, jó tanács, stb.), amit szeretnének 
ha a Mikulás elmondana a gyermeküknek? 
Ha úgy szeretnék a szülők, hogy az ajtó elé 
helyezett csizmácskába kerüljön az ajándék, 
kérjük azt is közöljék velünk. Az információ-
kat legkésőbb december 1-ig kérjük eljuttat-
ni hozzánk az alábbi elérhetőségek egyikén: 
Polgármesteri Hivatal, művelődésszervezés 
06 87/444-255/7. programbalatonakali@
gmail.com. Ihász Csilla 30/226 8346.

pROgRAMsOROLó
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Az idei nyár is már csak egy jó emlék..
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Kövenden augusztusban, Balatonaka-
liban szeptemberben került bemutatásra 
a Kézfogás c. könyv. A jövőre 10 éves 
testvértelepülési kapcsolat első állo-
mása volt ez a kiadvány, melyet még 
más jubileumi események is követnek 
majd 2018-ban. Az alábbiakban Székely 
Miklós unitárius lelkész kövendi köszön-
tőjét tesszük közzé.

Kedves balatonakali testvéreim, drága 
kövendi népem, tisztelt hölgyeim és ura-
im, kedves meghívottak.

E könyvbemutató laudációját én sze-
rettem volna megtartani, de betegségem 
sajátossága miatt feleségemet kértem 
meg, hogy ossza meg a jelenlevőkkel 
gondolataimat. 

Ezelőtt kb. 20 esztendővel már egyszer 
helyettesített, amikor esperesi kiszállá-
son a szórványokból nem értem haza 
vasárnapra. Másik vasárnapon a feltett 
kérdésre milyen volt az istentisztelet, azt 
a választ kaptam híveimtől, hogy szinte 
jobb mintha én tartottam volna. Ezért is 
gondoltam, Ő, aki már annyi esztendeje 
életemnek másik része a legjobban tol-
mácsolni tudja érzéseimet e nagyszerű 
alkalommal.

Aki írni kezd az nagy felelősséget 
vállal, mert nem tudni kik olvassák és 
hogyan a rögzített gondolatokat. Éppen 
ezért nem csak az időigényes munka, a 
befektetett szellemi tőke vagy az érzés-
világ megmutatkozása miatt érdemelnek 
tiszteletet a szerzők, hanem azért is, 
hogy felvállalják nézeteiket és meg-
látásaikat amikor gondolataikat rögzí-
tik, illetve megosztják a társadalom-
mal. Minden könyvnek helye van egy 
közösség kultúrájában de nem szabad 
elfelejteni, hogy ahogy egy előadáson, 
az életben is vannak számozott helyek. 
Értékét és elfoglalandó státuszát az adja, 
milyen értékeket tud felmutatni vagy 
éppen felkutatni, mennyire érthető nyel-
vezete, milyen világos mondanivalója, 
kiknek üzen és etikailag megbírja-e, 
hogy az idő rostáján ne hulljon ki. Ne 
essünk tévedésbe, egy könyv értékét 
nem az adja, hogy mennyi példányszám-
ban adták ki, a bestsellerek többsége 
porfogónak marad, de azok az írások 
amelyek üzenetet rejtenek soraik között 
mindig viszonyítási pontok lesznek a 
különböző izmusok mezsgyéi között. Én 

ezeknek az ismérvei alapján próbálom 
értékelni ezt a könyvet, amelyiknek címe 
is sokatmondó.

De először is engedtessék meg, hogy 
szuperlatívuszban szóljak a két szerzőről. 
Emberi jellemüket nincs, amiért részle-
tezzem, hiszen mindannyian ismerjük a 
szinte konok ügybuzgóságukat és szere-
tetüket, de amikor munkájukat értékelem 
nem hallgathatom el azt a többletet, amit 
e testvérkapcsolat beindításáért és meg-
tartásáért, fenntartásáért tettek. Rájuk 
tökéletesen illik Váci gondolata, mely 
szerint érződik egy kézfogásról, hogy te 
jót akarsz és tiszta, jó vagy. 

Ennek a munkának nagyságát csak, 
mint a jéghegy csúcsát láthatjuk, de 
elképzelem, mennyi álmatlan éjsza-
ka kellett ahhoz, hogy ismét és ismét 
újrakezdjék, átjavítsák, újragondolják, 
megfontolják, elvessék majd újra fogal-
mazzák azokat a mondatokat amelyek 
üzennek nekünk, miért íródtak rólunk 
és értünk. 

Ismereteim szerint a kéz több mint 
hatszáz különböző mozdulatra képes. 
Elgondoltam, milyen jó is volna, ha 
ezek a simogatásban, a tiszta emberi 
kézfogásban, az ölelésben, a gyerme-
kringatásban, a könnyek letörlésében, a 
szép tiszta dolgok leírásában, a barát-
ságos integetésben, a felemelt eskü és 
áldástételben merülnének ki, és elfe-
lejtnők mostohatestvéreiket az ökölbe 
szorítottakat, az ütésre emelkedőket, a 
fegyvert forgatókat, a másoktól lopókat, 

az embert megalázókat. Nos ez a könyv 
erre ad útmutatást. 

Hála érte. Külön kiemelendő, hogy 
célja nemessége abban is rejlik, misze-
rint mindenkihez eljut közösségeink-
ben. Kilométerek távolságait kapcsolták 
össze, hogy összeszűköljön a tér, és 
azonnal eljuthassunk egymáshoz lélektől 
lélekig.

Mivel tudnék köszönetet mondani és 
hálát adni Nektek, kedves Éva néni és 
Ottilia. Nehéz ez a feladat, hiszen érté-
keiben meghaladja az én szavaim súlyai-
nak mérleglehúzó tömegét. Szebben sem 
tudok beszélni, hiszen stílusa engem 
késztet tanulásra és elgondolkozásra. 
Munkátok túllép az egyén gyarló kere-
tein, és én így lemaradok arról, hogy 
megfogalmazásom margójegyzet lehes-
sen. Egyet azonban tehetek, és azt meg 
is teszem szívem őszinte szeretetével, ez 
alkalommal neveteknek minden betűjét 
megáldom.

Köszönöm szépen, hogy meghallgat-
tak.

Kövend, 2017 augusztus hava
Székely Miklós Kövend unitárius 

lelkésze

Akaliban a könyvből minden család 
kap ajándékba egy példányt, a bemuta-
tón résztvevők már a helyszínen átve-
hették, aki pedig nem tudott ott lenni, az 
a Könyvtárban juthat hozzá hétközna-
pokon 8-16 óra között, vagy a könyvtár 
nyitvatartási ideje alatt.

Könyvbemutató „…az egymás között való szép egyezségre”
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ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

HIVATAL BALATONAKALI
KIRENDELTSÉGE

Ügyfélfogadás: hétfő: 8–15,30, szerda: 8–15,30, 
péntek: 8–13,00. Tel.: +36-87/444-255

Mészáros Géza (06-20-95-77-246) faluüzemeltető.
Györffy Szabolcs falugazdász (06-70/436-5093)

Minden héten hétfőn 14 és 16 óra között.
Kéri Katalin települési főépítész: 

csütörtök 9.00-12.00-ig. Előzetes bejelentkezés 
szükséges a 06-87/444-527-es telefonszámon vagy a

 foepitesz@balatonakali.hu email címen.
Karl Lajos hegybíró (Önkormányzat): 

minden hónap első péntekén: 9,00-12,00
PROBIO BALATONFÜREDI 

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ZRT.
8230  Balatonfüred, Fürdő u. 20. (87) 342 633

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György Hétfő: 12,00–13,00, kedd: 08,00–
10,00, szerda: 17,00–18,00, csütörtök: 08,00–10,00, 

péntek: 12,00–13,00.
Ügyelet hétköznap: 16,00-tól

Rendelőintézet Balatonfüred, Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap Rendelőintézet 
Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 87/580-888

GYÓGYSZERTÁR NYITVA: 
Hétfő: 12:00-16:00, kedd: 8:00-12:00, szerda: 15:00-
19:00, csütörtök: 8:00-12:00, péntek: 10:00-14:00,
Telefon: Marina Fiókgyógyszertár (nyitvatartási 

időben): 87/544-009, nyitvatartási időn kívül: 
Marina Gyógyszertár, Balatonfüred:  87/580-063

FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt Hétfő: 08,00–11,30, kedd: 13,00–
18,00, szerda: 13,00–18,00, csütörtök: 08,00–11,30.

Tel: 87/444-086

RENDŐRSÉG
A rendőrség megbízottja minden hónap 

harmadik szerdai napján 
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3. alatti 

KMB-irodában.
Körzeti megbízott: Gelencsér Péter 

rendőr főtörzszászlós. T.: +36-30-650-7169

POLGÁRŐRSÉG
Slemmer István polgárőr parancsnok

06-30/621-2378

VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRÖRS
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680

VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ ÜGYELET
Siófok. Tel.: 84/310-712

VÍZIMENTŐK BALATONI SZAKSZOLGÁLATA
Zánka. Tel.: +36-30/383-8383

POSTA
Nyitva tartás: Hétfő: 7,00-12,00; 12,30-15,30.

Kedd:7,45-12,00; 12,30-14,15. Szerda, 
csütörtök, péntek: 7,45-12,00; 12,30-15,15.

(A nyitva tartás a pénzforgalmi szolgáltatásokra 
vonatkozik.) Kossuth u. 31.  

Tel.: 87/444-260, 444-382
PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM 

NYITVATARTÁSA
November 5-től: hétfő-szombat 6-19,

vasárnap 6-14.

FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
Hétfő-péntek 10-21, szombat 8-22, vasárnap 8-20.

FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113330

PÁNTLIKA ABC nyitva tartás: 
hétfő-péntek: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00, 

vasárnap: 6,30-10,00

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet október 22. 14,00, november 26. 11,00 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Házasságkötések:
Gratulálunk ifjú házasainknak, sok boldogságot, bő gyermekáldást kívánunk 

Békefi Edinának és Tóth Dávidnak, Verb Szilviának és Tóth Zsoltnak, valamint 
Bodorics Mariannak és Szeltner Gábornak

Halálozás:
Búcsúzunk Roman Serneckitől, nyugodjék békében.

LAKOSSÁGI ÉS SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
 A 2017. október 16-ával kezdődő héttől 2018. áprilisig, pénteki napon történik 

a lakossági szemétszállítás a településen.
Szelektív hulladék: minden hónap harmadik hét kedd, ezek lesznek a szállítási 

napok: november 21., december 19.
A szolgáltatási területen a hulladékszállítás egész éves menetrendje települé-

senként és utcánként a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hon-
lapján a hulladékszállítási menetrend menüpont alatt megtekinthető.

KÖSZÖNJÜK AZ 1 SZÁZALÉKOKAT
A „Balatonakaliért” Támogatási Közalapítvány javára a 2017. rendelkező 

évben felajánlott szja 1%-os összege: 169.679,-Ft.

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

0-10 óráig Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság 

10-11 óráig Saját gyártású műsor (vasárnapi) 
ismétlése. 

Képújság Képújság Saját gyártású műsor 
(szerdai) ismétlése. 

Képújság Képújság Képújság 

11-20 óráig Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság 

20-21 óráig Saját gyártású műsor (vasárnapi) 
ismétlése. 

A Füred TV műsora. Saját gyártású műsor. Képújság Saját gyártású műsor (szerda) 
ismétlése. 

Képújság Saját gyártású műsor. 

21-24 óráig Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság 

AKALI TV nyári műsorrend (június 1-től augusztus 31-ig) 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

0-10 óráig Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság 

10-11 óráig Saját gyártású 
műsor (vasárnapi) 

ismétlése. 

Képújság Képújság Saját gyártású műsor 
(szerdai) ismétlése. 

Képújság Képújság Képújság 

11-18 óráig Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság 

18-19 óráig Saját gyártású 
műsor (vasárnapi) 
ismétlése. 

A Füred TV műsora. Saját gyártású műsor. Képújság Saját gyártású műsor 
(szerda) ismétlése. 

Képújság Saját gyártású műsor. 

19-24 óráig Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság Képújság 

AKALI TV „téli” műsorrend (szeptember 1-től május 31-ig) 
 

Új ügyintéző hivatalunknál
Sokhegyi Ágota igazgatási-szociális főmunkatárs december 1-től nyugdíjba 

vonul. Az új igazgatási-szociális munkatárs Glatz Henriette. Az új kolléga 
október 13-tól munkába lépett, ügyintézéskor már vele találkozhatnak. Az 
ügyfélfogadási idő nem változott.

MÁRTON NAP
A FÉK üzletház idén is megszervezi Marton napi programjait, libanapjait. 
November 10-én, pénteken az óvodától lámpás felvonulás az étteremig, 

majd az ovisok műsora. Libás ételek az étteremben egy héten át.


